
Relatório de Atividades 2012 



Entidades que compõem o Sistema AJORIO  

– AJORIO – Associação dos Joalheiros e Relojoeiros do Estado 

do Rio de Janeiro 

– SINCOJOIAS – Sindicato do Comércio Varejista de Joias do 

Município do Rio de Janeiro 

– SNCAPP - Sindicato Nacional do Comércio Atacadista de 

Pedras Preciosas 

– SINCAJOR - Sindicato do Comércio Atacadista de Joias e 

Relógios do Município do Rio de Janeiro 

– SINDIJOIAS – Sindicato das Indústrias de Joias e Lapidação de 

Pedras Preciosas do Estado do Rio de Janeiro 



Principais parceiros do Sistema AJORIO 



 Congregar as empresas do setor de indústria e comércio 

de joias, relógios, bijuterias, pedras preciosas e afins 

do Estado do Rio de Janeiro, fomentando e 

desenvolvendo esses segmentos através de ações que 

promovam a união de seus Associados, a defesa de seus 

interesses comuns, a disseminação da informação e do 

conhecimento pertinentes ao setor e a realização de 

eventos promocionais para a comercialização e 

divulgação de seus produtos. 

Missão do Sistema AJORIO 



Panorama do Setor de Joias no  

Rio de Janeiro: Estabelecimentos por 

segmento de 2008 - 2011 
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Panorama do Setor de Joias no  

Rio de Janeiro: Empregos por segmento 

de 2008 - 2011 
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 Extração de Minerais Não Metálicos Não Especificados Anteriormente, Metalurgia dos Metais Preciosos, Fabricação de Cronômetros e 

Relógios 



Panorama do Setor de Joias no  

Rio de Janeiro: Distribuição em 2011 de 

empregos por porte das empresas 
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• Representação institucional junto ao governo 
estadual e municipal e entidades empresariais  

• Capacitação das empresas do setor de joias, 
bijuterias e afins 

• Consolidação do design no setor 

• Fomento à intersetorialidade 

• Acesso ao mercado interno e externo 

• Marketing setorial 

Focos estratégicos de atuação 



Evolução do nº de associados da AJORIO 
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Algumas características do setor 

• Rio é o maior exportador de joias do Brasil 

• Rio é o berço da indústria de joias no Brasil 

• Presença de grandes empresas de classe 

internacional juntamente com expressivo 

número de MPEs (96%) 



Algumas características do setor 

• Capacidade de produção já instalada 

• Produto já reputado como joia de qualidade e design 

• Estrutura bem definida de liderança e coordenação 

setoriais 

• Presença de importantes instituições locais 

(universidades, escolas técnicas, centro de pesquisa, 

incubadoras de design) envolvidas com o setor 



Representação institucional e política 

• Assento no Conselho da Cidade da Prefeitura do Rio 

• Assento na Diretoria da Fecomércio-RJ 

• Assento no Conselho de Representantes da FIRJAN 

• Assento no Conselho do SENAC-Rio 

• Assento no Conselho do SESC Rio 

• Assento no Grupo Consultivo de Design na SEDEIS 

• Assento no Grupo Gestor dos APL’s do RJ na SEDEIS 



Principais realizações em 2012 

• Como consequência de intensa atividade política 
do Sistema AJORIO, a regulamentação para o setor 
de joias e bijuterias da lei que trata sobre 
substituição tributária foi momentaneamente 
adiada. 

• O assunto continuará como uma das pautas 
prioritárias em 2013 



Principais realizações em 2012 

• Divulgação do aumento consistente dos números do setor 
como mostrado nos slides 4 e 5, reiterando aos parceiros e 
às autoridades o grande potencial do setor e sua afinidade 
com outras vocações do estado, como moda e turismo. 



Principais realizações em 2012 

• Contratação de assessoria de imprensa com foco econômico, 
tendo como consequência o setor estar aparecendo muito mais 
nas colunas de negócios e economia  



Principais realizações em 2012 

• Lançamento do livro A JOIA DO RIO – De ofício secreto a 
design contemporâneo 



Principais realizações em 2012 

• Lançamento do GUIA JOIA CARIOCA  - Fornecedores e 
Serviços para o setor de joias e bijuterias 



Principais realizações em 2012 

• Criação de nova logomarca e identidade visual para o 
SISTEMA AJORIO 



Outras realizações em 2012 

• Consolidação do SINCOJOIAS – Sindicato do Comércio 

Varejista de Joias do Município do Rio de Janeiro: 

– fundado em 2007 

– recebeu carta sindical  

    no MT em 2009 

– entrou em funcionamento  

    em 2011 



Outras realizações em 2012 

• Consolidação do Laboratório Gemológico: 
– quase 100 atendimentos 

– mais de 400 peças analisadas.  

– um total de 28 clientes atendidos 



Outras realizações em 2012 

• Organização do acervo das entidades que compõem o 

Sistema AJORIO: 

– livros, catálogos, folders  e revistas  

– documentos  administrativos e contábeis  

– criação de planilhas de arquivamento 

   digitais que facilitam a consulta  

   dos dados 

 



Outras realizações em 2012 

• Consolidação de Sistema Gerencial Integrado: 

 - reforma e atualização de dados, sistema de contas a pagar  

       e a receber, secretaria 

 - migração de local para on-line 

 

 



Outras realizações em 2012 

• Atendimento da Central de da AJORIO: 

– até novembro de 2012 mais de 600 ligações  
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Outras realizações em 2012 

• Mais de 50 currículos repassados nossos associados PJ 
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Outras realizações em 2012 

• Disseminação de informações do setor: 

– mais de 110 e-mails enviados 

– atualização mensal do PORTAL da AJORIO 

– disponibilização on-line dos termos de  

adesão, dos acordos de feriados e domingos 



Outras realizações em 2012 

• Aprovação e publicação da ABNT-NBR 16058:2012 - 

JOIAS - TAMANHOS DE ANÉIS - CLASSIFICAÇÃO. 



Outras realizações em 2012 

• Participação na Semana Rio+Design com exposição 

 



Outras realizações em 2012 

• Lançamento do Caderno de Tendências 2013 no  

    MAM durante a semana Rio+Design 

 



Outras realizações em 2012 

• Participação de empresas do APL Joia Carioca na Éclat 

de Mode em Paris em junho 

 



Outras realizações em 2012 

• Cursos específicos:  

– para capacitação em gestão financeira  



Outras realizações em 2012 

• Cursos específicos:  

– para capacitação na área de vendas 

– identificação de diamantes 



Outras realizações em 2012 

• Cursos específicos:  

– palestras e seminários 



Muito Obrigada! 

O Sistema AJORIO agradece a  

confiança de seus associados,  

esperando continuar a merecer o  
seu apoio durante o ano de 2013!  

Para quaisquer comentários, informações e sugestões 

adicionais: 
 

Angela Andrade 

angelaandrade@ajorio.com.br 

(21) 2240-5520 

 


